
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – 

FURG FACULDADE DE MEDICINA   
 

Campus da Saúde – Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo 
Rua Visconde de Paranaguá, 102 – sala 425 – Centro – Rio Grande / RS – CEP: 96203-900  

Fone: (53) 3237.4625 
medicina@furg.br 

 

1 
 

                                                                                                                            

 
ATA 015/2020 

 
 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e dez minutos, reuniu-
se ordinariamente, através de web conferência, o Conselho da Faculdade de Medicina, sob a presidência 
do Professor Dr. Obirajara Rodrigues, Diretor da Faculdade de Medicina, contando com a participação 
dos seguintes  conselheiros: Lulie Rosane Odeh Susin (Vice-Diretora da Faculdade de Medicina), Carla 
Vitola Gonçalves (Coordenadora do Curso de Medicina), Flavio Manoel Rodrigues da Silva Junior 
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde), Daniela Fernandes Ramos Soares 
(Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de Ciências Biomédicas), Cláudio Moss da Silva 
(Coordenador Docente da Área de Clínica Médica), Ari Gonçalves Lima (Coordenador Docente da Área 
Ginecologia e Obstetrícia), Alessandro Menezes de Oliveira (Coordenador Docente da Área de Cirurgia), 
Simone de Menezes Karam (Coordenadora Docente da Área de Pediatria), Sandro Schreiber de Oliveira 
(Coordenador Docente da Área de População e Saúde), Linjie Zhang (Coordenador Adjunto do Programa 
de Pós-Graduação em Saúde Pública), Márcia da Graça Marques Medeiros (Representante dos Técnicos 
Administrativos em Educação), Gabriel Baracy Klafke (Representante dos Técnicos Administrativos em 
Educação), Raysa Rangel Rodrigues (Representante Discente da Graduação), Carolina Larrosa de Oliveira 
Claro (Representante Discente da Pós-Graduação) e Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da 
FAMED). Participação como convidada a Professora Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti (Coordenadora 
Adjunta do Curso de Medicina). O Senhor Presidente agradece a participação de todos Conselheiros e 
informa que a reunião está sendo gravada e na sequência colocou em discussão os assuntos da pauta 
como segue:   Primeiro Assunto da Pauta: Aprovação da Ata 13/2020 da reunião ordinária realizada em 
22/10/2020. Tendo em vista que Ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor 
Presidente perguntou aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa Ata. Não havendo 
manifestações a Ata 13/2020, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Segundo 
Assunto da Pauta: Aprovação da Ata 14/2020 da reunião extraordinária realizada em 12/11/2020. Tendo 
em vista que Ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente perguntou 
aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa Ata. Não havendo manifestações a Ata 
14/2020, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Neste momento a Professora 
Daniela solicita ao Conselho a palavra, antes de começar os próximos assuntos da pauta. O Senhor 
Diretor com anuência do conselho passou a palavra à Professora Daniela. A Professora Daniela fala que 
gostaria de fazer uma solicitação, que em reunião ontem a Área do AICB,  pediu por questão de ordem o 
cancelamento dos itens  22º e 23º da pauta dessa reunião, uma vez que eles entendem que  não teriam 
condições de votar nesses itens, eles solicitam um planejamento um plano de  contingência para que 
pudéssemos nos manifestar a respeito.  Após apresentação de um planejamento com plano de 
contingência para retomada das atividades de 3ª e 4ª série, itens 22 e 23 da pauta dessa reunião, então 
voltaria a fazer votação e como representante da área poderia manifestar a respeito.  Prof. Obirajara 
Antes de colocar em discussão pelo conselho traz algumas informações dos itens da pauta 22 e 23. A 
decisão é desse conselho para retomada ou não das atividades presenciais da 3ª e 4ª série, 
pretendemos fazer uma discussão e votar se esse conselho entende que a 3ª e a 4ª série podem ter 
atividades práticas presenciais a partir do segundo semestre. O que a professora Daniela traz que é o 
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plano todo das atividades será desenvolvido na sequência do processo, respeitando as normativas de 
contingenciamento da Universidade que foram enviadas a todos os docentes através de uma Circular 
emitido pela Pró-Reitoria de Infraestrutura, na qual foi disponibilizado todos os documentos, para que 
pudesse montar os planos de contingenciamento e cuidados com relação ao retorno de atividades 
presenciais, são três documentos enviados aos docentes do dia 28/09 (Mem. Circ. 2/2020 – ProInfra 
referente as Medidas a serem adotadas pela FURG nas atividades presenciais: Protocolo e ações de 
prevenção à COVID-19,  Riscômetro e Medidas para readequação dos espaços físicos e distanciamento 
social).   No momento em que nós definirmos o retorno a partir daí que as Área e Disciplinas vão 
estruturar os seus planos de cuidados de contingenciamento, quais ações que vão ser retomadas em 
cima desses documentos, essas definições serão feitas especificamente de cada Área com participação 
da Direção, Coordenação e do NDE que irá auxiliar na elaboração desses planos, depois da decisão do 
Conselho3o. O Professor Obirajara fala que ele e o Professor Claudio participam do Comitê de 
Monitoramento do Coronavírus (Covid-19) e também participa do Comitê de Cuidados à Saúde que 
estão elaborando toda essa regulamentação e ações essenciais para realizar o retorno com segurança 
das atividades presenciais na Universidade. Temos que traçar as diretrizes através dos documentos que 
estão sendo publicados e enviados as Unidades Acadêmicas. Cada Unidade vai planejar suas atividades a 
Universidade e a comissão de cuidados não tem como elaborar um plano para cada unidade. O que os 
comitês estão fazendo é definir critérios de ações de prevenção ao COVID-19, o riscômetro também com 
as medidas necessárias a ser adotas, relação do espaço físico e do distanciamento já foi aprovado e essas 
medidas estão definidas para toda a Universidade, especificamente com relação Curso de Medicina nós 
temos ainda as medidas que são definidas pela EBSERH, para e as atividades que são desenvolvidas 
dentro do Hospital Universitário. E para as nossas atividades enquanto Faculdade de Medicina que serão 
desenvolvidas na área acadêmica são esses protocolos que foram aprovados pelo comitê e que foram 
disponibilizadas que as ações de planejamento e seus planos serão realizados, assim como todo o 
restante da universidade. Com relação ao curso de medicina o que nós temos de diferente é para 
aquelas atividades que são desenvolvidas dentro Hospital Universitário essas precisam seguir o 
protocolo da EBSERH essa é a grande diferença mas as disciplinas básicas que não teriam atividades 
dentro do Hospital especificamente que seria somente na área acadêmica é o protocolo de 
contingenciamento da Universidade aprovado e publicado na página da Universidade. Quando nós 
pensarmos em retorno de alguma atividade presencial nós precisamos observar esse protocolo e 
montarmos o nosso planejamento de acordo com a disciplina como é que a disciplina vai funcionar se 
tiver uma atividade   presencial é isto que está definido. Após os esclarecimentos o Senhor Diretor 
coloca o assunto em discussão. A Professora Carla fala que a discussão se restringe as 4ª e 3ª  série 
porque elas são práticas assistenciais não tem práticas na área acadêmica as práticas são dentro do 
Hospital Universitário e nós estamos conversando e nos baseado no planejamento seguindo o plano de 
retomada presencial da EBSERH,  esses alunos eles têm que se enquadrar e seguir as normas da EBSERH 
mesmo o Hospital Universitário sendo da Universidade  Federal do Rio Grande ele possui regras da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares com as quais nós temos que seguir dentro do hospital.  
Temos que planejar e seguir os planos da retomada presencial da EBSERH o qual já foi enviado. E 
salienta o que o Professor Obirajara falou assim como não tem como a universidade montar planos para 
suas unidades acadêmicas a Direção e a Coordenação  não tem como montar planos para suas 
disciplinas,  a discussão que  estamos fazendo é se as disciplinas devem ou não planejar e montar planos 
para retomada das atividades práticas presenciais,  para isso cada Área precisa fazer um plano para suas 
disciplina práticas  presenciais, seguindo  o plano da retomada da EBSERH,  montar com suas 
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peculiaridades e suas diferenças não tem como a Coordenação e a Direção fazer enquadrar todo mundo 
no mesmo modelo a discussão é essa. Que as pessoas possam começar a planejar esses a retomada 
presencial das práticas.  A Professora Carla explica também que esse trabalho que já vem sendo feito 
desde de março é só a sequência, ainda no mês de março tivemos reunião ainda presencial com a 5ª e a 
6ª séries, onde a 6ª série foi mantida e a 5ª serie parou os estágios e retornou no mês de julho, com o 
mesmo formato, negociamos com a EBSERH e a Secretaria Municipal de Saúde, que são os locais dos 
estágios.  Hoje não temos mais alunos de 6ª série, hoje às 11 horas está acontecendo a formatura dos 
últimos alunos da 6ª série. A partir do dia 07 de fevereiro não teremos mais alunos de 5ª série eles 
passam para 6ª série.  Seguindo a lógica de trabalho da Coordenação do curso durante todo o ano, as 
práticas da 4ª série poderiam ocupar os lugares da 5ª série a partir do dia 07 de fevereiro.  A Conselheira 
Carolina perguntou se o retorno que está discussão é somente para as práticas no Hospital, a Professora 
Carla responde que sim é apenas para práticas no hospital da 4ª série e 3ª serie só apresentam práticas 
do Hospital e Ambulatórios por isso nossa conversa sempre foi com a EBSERH ou com a Secretaria 
Municipal de Saúde porque são as UBS,  no dia 07/02 terminar a 5ª série passando para 6ª Série e essas 
áreas onde nós hoje temos alunos seriam áreas que no dia 8 quando começaria o semestre nós não 
teremos mais alunos.  O Professor Sandro salienta que são práticas assistenciais na aula prática envolve 
assistência a pacientes.  Práticas assistenciais que são realizadas nas UBS assistência primária, no 
Ambulatório Central da Universidade dentro do Hospital Universitário e algumas atividades a nível 
hospitalar mas são todas as práticas assistenciais desses alunos. A Professora Lulie solicita que seja 
citada as disciplinas 4ª e 3ª séries. Para esclarecer aos Conselheiros. A Professora Carla faz a leitura as 
disciplinas da 3ª série: Clínica Médica I, Pediatria, Técnica Cirúrgica e   Genética Médica. Da 4ª série: 
 Clínica cirúrgica Geral, Clínica Cirúrgica Avançada, Ginecologia e Obstetrícia, Doenças Infecto 
Parasitárias e Medicina de Família e Comunidade.  Professor Alessandro pergunta se a disciplina Técnica 
Cirúrgica é prática realizada no Laboratório, não está dentro do Hospital Universitário, se neste caso 
entraria no âmbito da discussão do Hospital Universitário. A Professora Carla fala que a disciplina é 
prática da 3ª série, se não ofertar as práticas para os alunos eles não passam para séries seguintes, é 
muito importante e temos que pensar em momento de pandemia podemos flexibilizar as atividades, 
podendo ser modificada a forma, pode ser desenvolvida em outro local e na forma que vocês acharem 
melhor e não haver prejuízo pedagógico, pode ser desenvolvida em outros ambientes.  O Professor 
Alessandro fala da sua dúvida com a disciplina de Técnica Cirúrgica, é uma disciplina de laboratório, não 
sendo realizada no Hospital. A Professora Carla responde que é a única disciplina que não se enquadra 
como assistencial mas temos que ter consciência é uma disciplina da 3ª serie, que os alunos vão ficar na 
espera dessa atividade prática para avançar para 4ª série. O Professor Zhang pergunta se seria um 
avanço da turma, A Professora Carla explica que sim, separou a 4ª série, ocuparia espaço da 5ª serie já 
usou o espaço e deixaria de estar presente e pedimos  também a 3ª série porque isso também acontece 
com disciplinas da 3ª série, então quando eu digo, para vocês que os alunos de 5ª série eles terminam 
dia 07/02  é porque eles saem de áreas, ficam vazias, áreas como Pediatria, Clínica Médica e Ginecologia, 
como Clínica Médica e Pediatria são disciplina da 3ª série solicitamos também a 3ª série, essas áreas 
hoje elas são ocupadas pelos Estagiários da 5ª série e que no dia 7/02 vão terminar as suas atividades vão 
passar para 6ª série, por isto que se pensou em seguir adiante com essas turmas ocupando esses 
espaços. Após uma ampla discussão foi colocado em votação a proposta da Professora Daniela, 
referente a retirada da pauta da reunião dos assuntos 22º e 23º. Sendo reprovada a retirada da pauta 
dos itens 22º e 23º com: 10 (dez) votos não, 04 (quatro) votos sim e 01 (uma) abstenção.  Terceiro 
Assunto da Pauta: Aprovação de Projeto de Extensão – EXT 1407, Titulo: One health e o impacto 
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da química neste processo. Coordenadora do Projeto: Professora Daniela Fernandes Ramos Soares. 
Parecer da Comissão de Extensão: O Projeto teve início em 4/11/2020 e trata-se de um projeto contínuo, 
o projeto não prevê a utilização de recursos financeiros. A Comissão considerou o projeto adequado e 
exequível. Em aprovação do Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Quarto 
Assunto da Pauta: Aprovação de Projeto de Extensão – EXT 1368, Titulo: VIII Jornada Riograndina de 
Psiquiatria. Coordenador do Projeto: Professor Lino Marcos Zanatta. Parecer da Comissão de Extensão:  
O Projeto que teve início em 20/01/2020 e encerramento em 30/11/2020, o projeto não prevê a utilização 
de recursos financeiros. A Comissão considerou o projeto adequado e exequível. Em aprovação do 
Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Quinto Assunto da Pauta: Aprovação de 
Projeto de Extensão – EXT 1370, Titulo: Liga Acadêmica de Clínica Médica- LACM. Coordenador do 
Projeto: Professor André Freitas da Silva. A Comissão considerou o projeto adequado e exequível. Em 
aprovação do Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Sexto Assunto da Pauta: 
Aprovação de Projeto de Extensão – EXT 872, Titulo: Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACM/FURG. 
Objetivo Geral: A LACM visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada e 
complementar aos conteúdos abordados dentro da disciplina de Clínica Médica. Coordenador do 
Projeto: Professor André Freitas da Silva. Parecer da Comissão de Extensão:  O Projeto teve início em 
07/05/2019 e encerramento em 03/12/2019, o projeto teve apenas a alteração do coordenador do projeto 
em razão do afastamento do coordenador anterior para concorrer ao pleito municipal. A Comissão 
considerou o projeto exequível. Em aprovação do Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por 
unanimidade. Sétimo Assunto da Pauta: Aprovação de Projeto de Extensão – EXT 818.  Título: Projeto 
de Assistência aos Pacientes HIV+ no HU-FURG. Objetivo Geral:  Prevenção e assistência em saúde na 
área da Infectologia.  Coordenadora do Projeto: Professora Jussara Maria Silveira. Parecer da Comissão 
de Extensão: O Projeto teve início em 01/01/2000 e trata-se de um projeto contínuo, o projeto não prevê 
a utilização de recursos financeiros. A Comissão considerou o projeto exequível.  Em aprovação do 
Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação do 
Relatório do Projeto de Extensão – EXT 112, Título: “Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade (LIASE) 
FURG”. Coordenadora do Projeto: Professora Fernanda Dias Almeida.  Parecer da Comissão de Extensão: 
O Projeto teve início em 01/05/2018 e é contínuo. Após a análise do relatório, a Comissão considerou o 
projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Em 
aprovação do Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Nono Assunto da Pauta:  
Aprovação do Relatório do Projeto de Extensão – EXT 1122, Título: “Setembro Amarelo em Ambiente 
Universitário Ações de Promoção à Saúde Mental”. Coordenador do Projeto: Professor Lino Marcos 
Zanatta.  Parecer da Comissão de Extensão: O Projeto teve início em 01/09/2018 e final em 10/10/2018. 
Após a análise do relatório, a Comissão considerou que o projeto foi executado de maneira adequada e 
atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial.   Em aprovação do Parecer da Comissão de Extensão, 
aprovado por unanimidade. Décimo Assunto da Pauta:  Aprovação do Relatório do Projeto de Extensão 
– EXT 872, Título: “Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACM/FURG”, Coordenador do Projeto: Professor 
André Freitas da Silva. Parecer da Comissão de Extensão:  Após a análise do relatório, a Comissão 
considerou o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto 
inicial. Em aprovação do Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo 
Primeiro Assunto da Pauta:  Aprovação do Relatório do Projeto de Extensão – EXT 1239, Título: 
“Genética Médica: informação e assistência”. Coordenadora do Projeto: Professora Simone de Menezes 
Karam. Parecer da Comissão de Extensão:  Após a análise do relatório, a Comissão considerou o projeto 
foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Em aprovação 
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do Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Segundo Assunto da Pauta:  
Aprovação do Relatório do Projeto de Extensão – EXT 960, Título: “Promoção da Saúde de 
Gestantes/Mães Adolescentes e Seus Filhos no Primeiro Ano de Vida”. Coordenadora do Projeto: 
Professora Lulie Rosane Odeh Susin. Parecer da Comissão de Extensão:   Após a análise do relatório, a 
Comissão considerou o projeto foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo 
projeto inicial. Em aprovação do Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo 
Terceiro Assunto da Pauta:   Aprovação do Relatório do Projeto de Extensão – 818, Título: “Projeto de 
Assistência aos Pacientes HIV+ no HU-FURG”. Coordenadora do Projeto: Professora Jussara Maria 
Silveira. Parecer da Comissão de Extensão: Após a análise do relatório, a Comissão considerou o projeto 
foi executado de maneira adequada e atingiu os objetivos propostos pelo projeto inicial. Em aprovação 
do Parecer da Comissão de Extensão, aprovado por unanimidade. Décimo Quarto Assunto da Pauta:    
Aprovação do 3º relatório referente ao terceiro semestre de afastamento da Professora Juceli Marcia 
Hendges Sparvoli. Curso de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. A nível 
de Doutorado. Área de Concentração: Medicina Investigativa. Orientadora: Professora Carla Vitrola 
Goncalves. Em discussão do 3º relatório do afastamento da Professora Juceli Marcia Hendges Sparvoli, 
não havendo manifestações o relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Quinto Assunto da 
Pauta: Aprovação do 3º Relatório referente primeiro semestre de 2020, de Afastamento da Servidora 
Simone Rodrigues Zabolotny, Secretária do PPGCS. Afastamento parcial para Pós-Graduação, em nível 
de Mestrado, Área de Concentração Ciências Contábeis. Orientador: Professor Alexandre Costa 
Quintana.  Período de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2021, Instituição: Universidade Federal do 
Rio Grande–FURG. Não havendo manifestações o relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Sexto 
Assunto da Pauta: Homologação em “Ad Referendum” Mem. 211/2020 – FAMED, alteração de dois 
artigos das normas de eleição para o PPGCS, conforme solicitação da Comissão eleitoral: No artigo 13, 
possibilitar a inscrição das chapas via e-mail (não presencial).  No artigo 14, a divulgação das etapas do 
processo se darem no site do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde PPGCS 
(https://ppgcs.furg.br/en/). Em votação da homologação em Ad referendum, aprovado por 
unanimidade.  Décimo Sétimo Assunto da Pauta: Homologação do resultado da Consulta de Opinião 
para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Gestão 2021/2022. A 
consulta ocorreu no período de 09 a 11 de novembro. Eleitos:  Coordenador Professor Dr. Flávio Manoel 
Rodrigues da Silva Júnior e Coordenadora Adjunta a Professora Andrea Von Groll. A Chapa recebeu 20 
(vinte) votos no segmento docente, 33 (trinta e três) votos no segmento discente. O Professor Obirajara 
parabeniza a chapa eleita e deseja sucesso na gestão nos próximos dois anos. O Professor Flávio 
agradece a todos, mesmo sendo chapa única foi uma votação expressiva. Em votação da Homologação 
do resultado da Consulta de Opinião para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde, Gestão 2021/2022, aprovado por unanimidade.  Décimo Oitavo Assunto da Pauta: Aprovação da 
solicitação de trabalho voluntário: Pesquisadora Katheryne Benini Martins Duarte, conforme solicitação 
do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, no período de 01 de dezembro 
de 2020 e 30 de novembro de 2021,  para o estágio de pós-doutorado voluntário, no desenvolvimento 
do projeto Impacto Clínico, Epidemiológico e Detecção de Βlactamases em Uropatógenos do Grupo 
“CESP”, em pacientes atendidos no Hospital Universitário Dr. Riet Correa Jr. – FURG. Supervisora: 
Professora. Drª. Andrea von Groll.  Resumo do Plano de Atividades:  as bactérias pertencentes ao grupo 
CESP (Citrobacter, Enterobacter, Serratia e Providencia e Morganella) são bacilos Gram negativas 
produtoras constitutivas da betalactamases cromossomais. O objetivo desse trabalho será determinar a 
frequência, a taxa de resistência antimicrobiana e fatores associados a infecções por bactérias 
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pertencentes ao grupo CESP em pacientes atendidos no Hospital Universitário Dr. Riet Correa Jr. – FURG 
(HU_FURG) no período de 2011 a 2019. Será realizado um estudo transversal retrospectivo, onde serão 
determinadas a frequência, a taxa de resistência antimicrobiana e fatores associados a infecções por 
bactérias pertencentes ao grupo CESP. Para a determinação da frequência, será verificado junto ao 
programa Epicenter do equipamento Phoenix, no Laboratório de Análises Clínicas o número total de 
isolados clínicos de infecção causadas pelo grupo CESP. Junto ao Epicenter, também será verificado o 
perfil de sensibilidade de cada um dos isolados clínicos do grupo CESP aos antimicrobianos testados, 
sendo determinada a taxa de resistência anual e comparada a sua evolução no período de 2011 a 2019. 
Nos prontuários será verificado a causa da internação, data da admissão, tempo entre a admissão e o 
processo infeccioso, tratamento prescrito e o desfecho do processo infeccioso e do paciente. Desta 
forma, em o conhecimento da sua prevalência e do perfil de suscetibilidade antimicrobiano em 
pacientes atendidos no Hospital Universitário contribuirá para a racionalização da conduta terapêutica, e 
a consequência poderá ser uma redução das taxas de morbimortalidade associadas à infecção. Em 
votação da solicitação de trabalho voluntário aprovado por unanimidade. Décimo Nono Assunto da 
Pauta: Aprovação da Alteração curricular no QSL dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Inclusão de 1 (uma) disciplina: Atualização em COVID-19, para o 
1º semestre de 2021, Nível de Mestrado e Doutorado, Carga Horária 30h, Créditos 2. Objetivos: Esta 
disciplina tem como objetivo geral atualizar o conhecimento sobre a pandemia COVID-19 e seu agente 
etiológico SARS-CoV-2. Serão abordados aspectos como virologia, epidemiologia, imunologia, clínica, 
diagnóstico, tratamento, vacinas, medidas profiláticas, sequelas e impacto em outros agravos de saúde 
pública. Será ministrada pelo Professor Dr. Pedro Eduardo Almeida da Silva.  Professores Colaboradores: 
Ivy Bastos Ramis de Souza e Ana Maria Barral de Martinez. Em votação da Alteração curricular aprovado 
por unanimidade. Vigésimo Assunto da Pauta: Aprovação do pedido de afastamento parcial Professor 
Obirajara Rodrigues. Realização curso especialização. No período de Janeiro/2021 a dezembro/2023, no 
Instituto Abuchaim, em Porto Alegre/RS. O afastamento será às quintas e sextas-feiras. O Professor 
Obirajara justifica sua solicitação, considerando suas atividades:  a) Participação nas ações de atenção ao 
estudante em colaboração com a PRAE/FURG, especialmente as de acompanhamento acadêmico dos 
estudantes indígenas e quilombolas; b) Participação e coordenação do Projeto de Extensão em Atenção 
Clínica e Psiquiátrica dos Acadêmicos da FURG, no período de contingenciamento em função da 
pandemia do COVID; c) Participação na elaboração e implementação do projeto da Unidade de Atenção 
Integral a Saúde Acadêmica, vinculado a Reitoria da FURG; d) Participação como docente, no curso de 
especialização em Dependência Química; e) Atuação voluntária em Comunidades Terapêuticas para 
recuperação em Dependência Química, atuando no acompanhamento clínico dos internos; f) A 
necessidade de capacitação para atuar, nas diferentes áreas acima referidas, e em programas de saúde 
mental, na FAMED e FURG; g) Ciência e concordância dos professores do Setor de Patologia referente a 
este pedido. A solicitação compreende dois dias da semana, sendo que neste período atuará na FAMED, 
desenvolvendo as seguintes atividades:  a) Coordenação e oferta de todas as aulas da Disciplina de 
Patologia Geral, para o Curso de Enfermagem; b) Participação na Disciplina de Patologia para Medicina; 
c) Oferta da Disciplina optativa “A Formação Médica na Contemporaneidade”; d) Oferta da Disciplina 
optativa “A Diversidade na Prática Médica”; e) Participação na implementação e atuação do Projeto da 
Unidade de Atenção Integral a Saúde Acadêmica, vinculada a Reitoria da FURG. f) Outras atribuições 
como o Programa de Acompanhamento Pedagógico do Estudantes Indígenas e Quilombolas, Comissão 
de Ações Afirmativas da FURG, Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. O Professor Claudio fala que a 
área de Clínica Médica em reunião no dia 18/11, aprovou a solicitação do Professor Obirajara para 
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afastamento parcial, área entende que é construtiva à FAMED a solicitação feita. Destaque para a 
manifestação da Professora Alexandra que não concordaria em ficar sozinha para ministrar as disciplinas 
da patologia. Foi manifestado que já foi realizado um concurso para vaga originada pela aposentadoria 
da Professora Regina Maria Carvalho Goncalves, no momento estamos finalizando um concurso de 
professor substituto e deve ingressar a Professora Camila e que ainda não existe previsão de concurso 
para professor efetivo. O professor Obirajara concorda que, na eventualidade de que não exista outro 
professor para atuar junto com a Professora Alexandra, retornará às atividades. O Professor Sandro 
saliente que é uma área muito importante para o Curso de Medicina é fundamental a qualificação de 
professores agregando esforços. A Professora Carla complementa a fala do Professor Sandro em que a 
Área de Psiquiatria é obrigatória no Curso de Medicina, temos extrema carência e a formação do 
docente podemos aumentar a carga horários dos nossos alunos e pensar em estruturação do programa 
de Residência Médica em Psiquiatria, tão importante para o Curso de Medicina. Em votação o pedido de 
afastamento parcial do Professor Obirajara Rodrigues, aprovado por unanimidade. Vigésimo Primeiro 
Assunto da Pauta: Aprovação do Relatório de Atividades da Faculdade de Medicina – FAMED, 
referente ao Mês de Outubro/2020, do período emergencial de contingenciamento da Universidade de 
atividades em decorrência da pandemia do Corona vírus.  O Professor Sandro solicitou atualização no 
Relatório da Área de População e Saúde, incluir as atividades desenvolvidas pelos docentes da FAMED: 
Sandro Schreiber de Oliveira, Mauricio Moraes, Eduardo Arquimino Postal e a Professora Leticia da 
Universidade Católica de Pelotas, como consultores em projeto de apoio e investigação sobre os efeitos 
secundários da pandemia do covid-19 junto à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O Professor 
Sandro fala que o projeto que está ocorrendo pela OMS em 20 países diferentes e na América Latina a 
coordenação pela OPA, em dois países no Brasil e na Bolívia e no Brasil está ocorrendo em três estados 
no Maranhão, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E no Brasil em cada um desses estados tem um 
grupo de consultores nos projetos.  Inicialmente eram dois Consultores dos nossos professores Sandro e 
o professor Eduardo que é nosso professor voluntário que está junto nesse projeto mais recentemente a 
oportunidade de inclusão de outros dois Consultores Professor Maurício também passou a integrar o 
grupo de consultores desse projeto e professora Letícia que é uma professora da Católica de Pelotas. 
Realizada a correção o Relatório foi aprovado. Vigésimo Segundo Assunto da Pauta: Planejamento do 
retorno presencial das atividades práticas da 4ª série para o 2º semestre de 2020; Antes de abrir para 
discussões o Professor Obirajara faz um pequeno relato e após passa a palavra para profa. Carla poder 
complementar e abrimos no discussões  O Professor Obirajara relata que as discussões iniciaram a partir 
de reunião com o Professor Renato, Pró-Reitor de Graduação com a Coordenação do Curso de Medicina 
Professoras Carla e a Fabiane. Nesta reunião surgiu a possibilidade de planejamento de ações de retorno 
as atividades presenciais para o 2º semestre de 2020 para as 3ª e 4ª série, se o momento for propício em 
Rio Grande, estamos falando em planejamento de ações se houver possibilidade de acontecer. Neste 
mesmo instante estava acontecendo reunião com o Comitê de Contingenciamento da Universidade 
fazendo discussões da possibilidade de retorno de algumas atividades para o próximo semestre e 2021. 
Algumas definições já tinham sido tomadas pelo COEPEA, o não retorno das atividades presenciais no 
segundo semestre de 2020 em 2021. Algumas Unidades poderiam ter algumas atividades presenciais, 
levando em consideração as essenciais e principalmente alunos formandos e atividades de laboratórios 
considerados como essenciais. O Comitê definiu que as discussões aconteceriam nas unidades seriam 
levadas para aprovação no Conselho da Unidade, após encaminhamento de documento ao Gabinete e 
ao Comitê de Monitoramento da Universidade.  Estás solicitações tem que ser muito bem embasadas, 
tem que ser consideradas como realmente essenciais, quem autoriza é o Comitê, baseado nos 
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documentos enviados do Conselho da Unidade. Também aconteceu neste mesmo período reunião com 
docentes das disciplinas de Epidemiologia e Doenças Infecto-Parasitarias da FAMED, e tomaram um 
posicionamento contrário a qualquer retorno de atividade presencial para o próximo ano, foi elaborado 
um documento encaminhado por um grupo de professores ao Gabinete, da Pró-Reitoria de Graduação, a 
Direção da Faculdade de Medicina, a Coordenação de Curso de Medicina e ao Comitê de 
Monitoramento COVID-19.  O documento traz justificativas para que não haja retorno de nenhuma 
atividade presencial no próximo ano. Solicita a prorrogação do calendário teórico para manter o vínculo 
com os docentes, o não retorno presencial em fevereiro, em face das incertezas. E que o documento seja 
considerado na análise do pedido de excepcionalidade para os outros cursos da Universidade.  O 
Professor Danilo levou o documento para discussão no Comitê, como havia uma deliberação do Plano 
de Contingenciamento da Universidade, o Comitê entendeu que o assunto levantado no documento 
produzido pelos docentes das áreas de Epidemiologia e Agentes Infecto-Parasitários deve ser tratado no 
âmbito da Faculdade de Medicina. Nosso Conselho que irá definir se planejamos ou não o retorno e está 
definição tem que ser embasa pelo Conselho. Discussão da 4ª série; Precisamos trabalhar com as áreas e 
o NDE e no momento que este conselho definir a Direção comunicada a Reitoria sendo aprovado temos 
que trabalhar com as áreas e o NDE de todo o planejamento e cuidados de acordo com os protocolos 
definidos pela Universidade e pela EBSERH. O fluxo será a aprovação no conselho, seguida da aprovação 
do Comitê e planejamento das ações que possamos desenvolver. O Professor Danilo fez uma resposta a 
DIP que também enviou cópia para Direção, onde salienta alguns pontos citados no plano de 
contingenciamento, devendo as discussões acerca da 4ª série serem realizadas no próprio Conselho da 
Faculdade de Medicina. Caso a Faculdade de Medicina, por manifestação de seu Conselho, decidir pelo 
retorno da quarta e da terceira série, deve submeter essa decisão à análise futura do Comitê em caráter 
de excepcionalidade ao disposto na versão 1.5 do Plano de Contingência da FURG. Professora Carla fala 
na sequência que a Coordenação do Curso trabalhou todo esse ano de pandemia sempre com uma 
sequência lógica que a turmas finais do curso tivessem prioridades mantendo as atividades práticas, a 6ª 
serie não parou em nenhum momento e a 5ª serie parou e retornou em julho.  O próximo passo seria a 
retomada da 4ª série, sempre fazendo a troca de campos de área em que o aluno terminava suas 
atividades, buscando a próxima turma seguintes nestes campos de área. No dia 20/10 o Professor 
Renato, Pró-Reitor de Graduação convidou a Coordenação do Curso para uma reunião, sem assunto 
prévia, no momento ele disse que estava conversando com todas coordenações de curso da 
Universidade, para planejar as atividades para o próximo semestre, e perguntou qual seria nossa 
demanda. Logico seria planejar a retomada da 4ª serie, neste momento lembramos que também 
tínhamos áreas da 3ª serie, que também ficariam sem alunos, eles terminam o estágio dia 07/02. E 
pedimos para planejar a 4ª e 3ª série e o Pró-Reitor permitiu que discutíssemos esse planejamento das 
atividades práticas presenciais, na unidade acadêmica. A Professora Carla salienta que em nenhum 
momento a Universidade autorizou começar qualquer tipo de atividades. O Pró-Reitor disse que a Pró-
reitora de Graduação, permitia ao Curso de Medicina discuta o planejamento das atividades práticas 
presencias destas séries. Pensamos na 4ª serie seria porque seria a próxima turma a começar as práticas 
no dia 08/02 e as áreas Clínica Médica, Ginecologia e Pediatria, os doutorandos já terminaram seus 
estágios nestas áreas. Quando fomos planejar os estágios Professores Carla, Fabiane, Obirajara, Lulie e o 
Alessandro nós levamos dois meses planejando a retomada dos estágios. Sendo que os estágios são uma 
turma de alunos que passa 10 semanas numa área, seguindo esta logica hoje trabalharíamos com o 
planejamento de uma turma de alunos que passaria por mais uma disciplina prática ao mesmo tempo. 
Nós contamos com tempo de planejamento de dois meses ou mais. O planejamento começou a ser feito 
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a partir da reunião do dia 22/10 nós acreditamos que se não fizesse agora em Janeiro, que é o mês de 
férias e não tem atividade na maioria das pró-reitoras, ou se deixarmos para discutir em fevereiro, 
provavelmente não vamos conseguir retomar as atividades, antes de abril ou se discutirmos em Março 
em maio, sendo que o semestre termina em 19 de maio. A nossa ideia para que possamos planejar em 
tempo hábil, seria fazer um planejamento do retorno presencial e que se tiver condições sanitárias 
quando iniciar as aulas em 08/02 se retome as atividades, por experiência o tempo médio de 
planejamento do estágio foi de dois meses nesse formato de uma série de várias disciplinas, acredito 
que o tempo de planejamento será maior.  Ressalto que não podemos pensar aulas práticas no modelo 
que fazíamos antes ou apenas nos locais que fazíamos, temos que usar aqueles locais que estão hoje 
livres e permitem o acesso dos nossos alunos. Para isso as Portarias do MEC e da Universidade que 
flexibilizam atividades nos cursos de graduação, são nosso respaldo legal. A partir do planejamento das 
disciplinas iremos calcular a quantidade de EPIs por aluno e turno. Os alunos já são orientados, que não 
tendo EPIs adequados ele não exerce as atividades. A Professora Carla fala que no Estado do Rio Grande 
do Sul tem 20 Faculdades de Medicina e a grande maioria das Faculdades já retornaram as atividades 
práticas presenciais, inclusive nos anos iniciais da 1ª a 4ª série ou já tem um formato planejado de 
atividades práticas presenciais. As mais conceituadas estão escalonando a retomada. Novos alunos estão 
ingressando no Curso de Medicina, já estamos na 12º chamada, no primeiro semestre de 2021 vai entrar 
uma nova turma, passaremos a ter duas turmas de primeira série, se não avançarmos as séries finais, vai 
chegar um momento que vamos ter duas ou três turmas na mesma série, em atividades práticas em 
estágio. A Professora Carla fala também, que a saúde de Rio Grande depende do Hospital Universitário e 
da Faculdade de Medicina, não deveria depender, mas a falta de alunos em atividades assistenciais, em 
várias áreas do Hospital Universitário e nas Unidades Básicas de Saúde do Município, vai refletir 
negativamente na atenção à saúde da população riograndina. O Município deveria dar assistência à 
saúde da sua população, mas não é a realidade e vai ser prejudicado, nossos alunos atendem e ajudam a 
assistir a nossa população. A Conselheira Raysa falou como corpo discente  em relação ao assunto em 
pauta,  assim nos primeiros dias na faculdade de medicina eu percebi e fui instruída que é necessário 
que os alunos e os Profissionais de Saúde  sejam criativos tanto por trabalhar no SUS, tanto por precisar 
atender paciente diferente com realidade diferente, então é exigido criatividade e acredita que nada  
pode provar mais do que essa pandemia de COVID, a solicitação de volta não é para uma volta da 
maneira  que acontecia ante como é preciso se  adequar à nova realidade, precisa de tempo para 
planejar, depois de uma consulta ao corpo discente onde 273 alunos responderam, foi encaminhado 
para os e-mail de senhores hoje pela manhã,  95% em todas as turmas aclamam pelo retorno é 
necessário e interativo que isso aconteça, alguns alegam questões como financeiras dos pais, que estão 
cobrando de seus filhos o retorno aos estudos,  precisamos um pouco de empatia para se colocar no 
lugar desses pais que estão pagando aluguel. E o problema é que o curso não está andando o que 
estamos fazendo não é a ideal e todos nós sabemos disso. Quando falamos de problemas de saúde, 
financeira, saúde mental e de aprendizado que foi citado pelos alunos eles também não estão 
completamente satisfeitos com esse modelo. Os alunos aclamam por esta volta e visto que 18 das 20 
Universidade no estado já estão voltando inclusive em suas séries iniciais é necessário que a FURG 
também se atualize e seja criativa por essa volta, a forma que a professora Carla pensou é para diminuir 
os riscos que não comprometa e que possibilite a esses alunos um contato com este paciente.  Precisa 
que isso seja discutido sim a possibilidade de tirar essa pauta sem discussão feri profundamente os 
alunos porque não ter sensibilidade com a causa de todos os outros que dependem dessa faculdade 
andar dos alunos e pacientes. O Diretório Acadêmico concorda com o retorno das práticas da 4ª série e 

mailto:medicina@furg.br


 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – 

FURG FACULDADE DE MEDICINA   
 

Campus da Saúde – Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo 
Rua Visconde de Paranaguá, 102 – sala 425 – Centro – Rio Grande / RS – CEP: 96203-900  

Fone: (53) 3237.4625 
medicina@furg.br 

 

10 
 

também  da 3ª série e depois discutirmos a retomada da 2ª e 1ª série. E também informa que quem fez 
o Enem do ano passado (2019) pode usar sua nota para poder se aplicar em outra Universidade, quem 
entrou esse ano na FURG pode usar nota que tem para poder entrar em outra Universidade em 2021. 
Imaginei a taxa de evasão que a gente vai ter na faculdade de destino que se não deseja já voltou e 
continua do jeito que tá então são coisas que a precisamos considerar, ter segurança é necessário 
sabemos disto, IPIs é primordial um plano de voltar um plano de contingenciamento de voltar da melhor 
maneira possível é necessário nós sugerimos um curso de biossegurança durante o mês de janeiro ou 
nas primeiras semanas de Fevereiro para que os alunos voltem sabendo lidar como lidar com esse IPIs 
como no hospital nós não pedimos uma volta desregrada mas não cogita o retorno fere o corpo 
estudantil.  A Professora Simone fala como representante da Área de Pediatria que engloba as 
disciplinas de Estagio em Pediatria, Genética Medica e Pediatria da 3ª serie. Neste momento está 
envolvida as duas disciplinas da 3ª serie. Fala que não cogitou em retirar qualquer assunto da pauta ou 
deixar de discutir porque esse era o planejamento que vinha sendo feito o que aconteceu quando se 
retomou as aulas de modo remoto se organizou o primeiro semestre remotamente e todo teórico e 
férias e retomaria com aulas práticas  então não vejo como agora no final desse mês horário que a gente 
não planejar a retomada das práticas na isso eu acho que todas as áreas tinham que fazer 
independentemente de qualquer coisa que a gente nem precisava discutir ela estava implícito que a 
gente ia ter que ir planejar e como a Carla bem falou isso leva bastante tempo a gente já teve 
experiência com o estágio se foi começar exatamente o dia 8 de fevereiro a gente não sabe Gostaríamos 
muito que sim na mas realmente talvez como aconteceu com o estágio também precisa e se provocar 
mais uma semana duas semanas Porque bem no dia que se tinha programado Bandeira preta na cidade, 
Claro ninguém é inconsequentes e prorrogou mais um pouco mas estava tudo pronto então que eu 
queria falar que é extremamente importante a gente fazer este planejamento independentemente de o 
retorno para começar no dia previsto que é dia 8 de fevereiro tem que estar tudo pronto vem em Natal 
ano novo férias e aí o semestre começa tem que estar tudo pronto e realmente vamos ter que usar de 
muita criatividade para distribuir na 3ª serie os 78 alunos na 4ª serie não sei se é exatamente, isso nos 
diferentes cenários, a pediatria já começou a se reunir para discutir isso quais seriam os cenários novos, 
quantos alunos ficariam no cenários já existentes no ambulatório se  nós vamos fazer turnos diferentes 
na manhã e na tarde por exemplo são questões práticas que realmente tem que ser discutidas e 
planejadas. A área leu o documento dos alunos, já discutimos em reunião muito bem elaborado , é 
importante saber a opinião deles e assim quanto a nossa área de Pediatria  pertente está com tudo 
pronto, dependendo a situação sanitária digamos assim a recomendação do momento mas pretende 
chegar com tudo pronto antes na verdade do dia 8 antes do final do ano é isso que aqui nós estamos 
começando a fazer com EPIs não abrimos mão disso inclusive somos bastante exigentes onde ontem na 
nossa reunião a gente decidiu algumas coisas quanto a isso não é porque a pediatria dê certou até um 
pouco são crianças estão com secreção a gente precisa exame na cavidade oral porque ou então embora 
em área não COVID nós vamos resolver um pouco  essa questão dos cuidados. Acho que seria isso então 
eu acho extremamente importante que todos comecem a planejar na e acho que também acho assim é 
importante dizer isso a área teve uma boa experiência com o estágio em pediatria com o rodízio da 
forma que fez utilizando e EPIs nós vamos pegar ainda mais no pé dos alunos assim para quê na nunca 
esqueça somos em tudo que se tá pedindo vai ser feito o treinamento antes e se eventualmente se tiver 
que parar também a começou aí pelas condições sanitárias epidemiológica de determinado momento se 
tem que parar e para Claro ninguém quer colocar em risco a vida de ninguém mas em relação também 
professora Carla ela falou sobre a importância assim para o município é verdade não deveria ser mas é 
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no momento que nós abrimos os nossos ambulatórios até mesmo antes do estágio, no momento que 
retomar a tivemos noção assim da imensa assistência que se dá de pessoas que estavam com receitas 
pendentes vacinas atrasadas sem determinadas orientações enfim fizemos até a além da nossa área 
então realmente é um suporte importante mas tudo foi planejado de sala de os EPIs a serem utilizados a 
forma como vamos orientar já estamos planejando isso para essa nova Turma e eu acho que assim que 
deveria ser não teria como não planejar E o planejamento detalhado e toma tempo, temos que começar 
agora. Professor Claudio parabeniza Conselheira Rayza da forma que fez as colocações e tem certeza 
que a criatividade terá que ser exercida neste período. E fala do documento enviado a Reitoria datado 
de 09/11, e faz a leitura do documento que sugere a prorrogação do calendário teórico para manter o 
vínculo com os docentes, o não retorno presencial em fevereiro, em face das incertezas e que este 
documento seja considerado na análise de pedido de excecionalidade para outros cursos da 
Universidade de acordo com suas peculiaridades. O Professor Claudio faz uma  manifestação pessoal, 
por conta que seu nome consta no documento e acha que particularmente foi um equívoco  na forma 
de encaminhamento, por conta disto procurou a Direção da Faculdade de Medicina e a Coordenação do 
Curso para pedido de desculpas, por outro lado acha importante as discussões de diversos aspectos  
para tomada de decisões, este documento foi pauta de reunião Área de Clínica Médica e a colocação da 
área foi que com as condições atuais não seria possível a retomada das atividades de forma segura, 
entretanto as disciplinas constantes na Área de Clínica Médica são distintas as disciplinas  tem 
necessidades digerentes, todos os professores tem interesse na retomada das atividades de forma 
segura,  necessita de análise das particularidades de cada disciplina a visualização do que é possível 
reorganizar em cada uma dessas disciplinas para que disciplina a disciplina  possa ser discutido a 
retomada das atividades possa ser planejadas as atividades para uma reformar a solicitação de retirada 
de pauta  eu voltei para que permanecesse da reunião eu acho que nós temos que discutir isso a gente 
tem que trabalhar em cima e esse é o primeiro momento em reunião do conselho que estamos 
pontuamos como uma discussão a ser tomada.  Eu coloco de que como professor eu entendo as 
necessidades dos alunos eu compartilho da necessidade de sermos criativos para que a gente consiga 
achar a melhor solução possível para a continuidade do nosso curso é inevitável existiram perdas em 
todos os sentidos e acho que nós estamos numa situação de que nós temos que tentar minimizar as 
perdas. O Professor Sandro manifesta-se no sentido de que temos que olhar também a Faculdade de 
Medicina e aí eu até discordo um pouco da Carla num dos pontos da fala dela de que os cursos de 
medicina no Brasil por força Inclusive das diretrizes curriculares eles são cursos obrigatoriamente ou 
pelo menos assim deveriam ser inseridos no seu sistema local de saúde e como são cursos inseridos no 
seu sistema local de saúde e aí eu discordo da Carla eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde não 
deveria não ser capaz de sem os cursos de medicina isso se aplica a todos a tocar o serviço porque isso 
significaria dizer que a gente tem um curso fora do sistema de saúde ele só não faria falta se ele fosse 
um curso que estivesse à margem do sistema de saúde não é isso que preconiza as diretrizes curriculares 
não é isso que preconiza toda norma inclusive do próprio SUS né então eu só queria isso assim que não 
vê isso como um defeito do sistema de saúde de Rio Grande e sim como um cumprimento legal e 
obrigatório do nosso Curso de Medicina como parte do sistema de saúde do município de Rio Grande e 
começar a se alimentando isso porque esse é um dos pontos cruciais nessa questão é claro que é um 
segundo ponto crucial que é o cuidado com a saúde e com todos os toda a segurança do nosso corpo 
docente do nosso corpo discente principalmente uma coisa não pode ser tratada sem a outra elas estão 
implicados uma da  outra a gente está diante de uma profissão na escolhemos todos nossa aqui maior 
parte de nós aqui somos médicos alunos que tornarem-se médicos também fizeram suas opções,  Me 
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parece que enquanto parte do sistema de saúde nós temos inclusive obrigação de retomar o máximo as 
nossas atividades e fala perspectiva dessa consultoria que estão fazendo nos últimos meses, desde 
agosto compreendendo inclusive aparecer epidemiológico aqui trazido e eu concordo com ele como 
epidemiologista que realmente em que deveriam estar sendo tratadas Eu acho que o comércio deveria 
tá todo fechado e o serviço de saúde deveria está todo aberto e nós fazemos parte do serviço de saúde. 
Então nesse contexto porque eu acho que a gente precisa discutir como nós vamos cuidar dos nossos 
docentes e dos nossos discentes para que o serviço de saúde esteja aberta temos uma terceira questão 
que é para frente que são os impactos da pandemia vivemos  num país que tem carência de médicos 
bom que a gente preparar o nosso curso de medicina no terceiro ano agora no quarto ano daqui a dois 
ou três ou quatro anos dependendo do momento em que a gente parar mesmo que provisoriamente 
nós vamos ter uma lacuna na formação médica desse país, que já é precária do ponto de vista da 
quantidade não prepara da qualidade foram os grandes médicos formamos médico ainda hoje no futuro 
talvez não. Mas ainda hoje em quantidade insuficiente então se não determinado ano daqui a uns dois 
três anos nós não formar alunos e significar um grande impacto no sistema de saúde do país, significa 
dizer desastência uma grande parte da população. Então essas ponderações e perspectiva de que 
precisamos fazer todas as programações possíveis para retomada completa das nossas atividades eu 
acho estamos discutindo 3ª e 4ª série, mas logo adiante teremos que discutir a 2ª e 1ª série também 
como o estudo da semiologia no 2ª série e 1ª série eles vão nas unidades básicas de saúde na relação 
médica e assim por diante precisamos incluir na nossa pauta logo ali, temos que avançar para a série do 
paulista da nossa área.  O Professor Sandro lembra dificuldade adicional nossas práticas assistenciais são 
na rede são as unidades básicas de saúde do município inclusive está no momento de troca de gestão a 
gente vai trocar a prefeitura daqui dois meses sabe-se lá Quais são as diretrizes esperamos as diretrizes e 
o novo governo Municipal tomar a correlação as suas unidades básicas o que implica diretamente no 
ensino da atenção primária dos nossos estudantes então a gente não tem convicção de como em que 
medida que a gente conseguir a fazer planejamento para o retorno e depende de várias questões 
inclusive dessa política que é de incerteza no entanto eu me esforço para ser feito Podemos até chegar à 
conclusão de que não dá por algum motivo o externo assim como você poderia piorar muito também 
não vai dar mas eu acho que ele precisa tá com tudo bem programado e é um só reforçar mesmo nessa 
posição aí e acrescentando esses outros elementos que me parece sem fundamentais na perspectiva de 
um curso Medicina inserido em seu sistema de saúde é portanto corresponsável por fazer você temos 
saúde andar né então não dá para imaginar isso e nem que também a gente às vezes fala isso usa isso 
me parece ainda de mal jeito aos nossos alunos são mão de obra para se estressar mude não eles não 
são mão de obra mas o ensino é em serviço e se o ensino para mim serviço o ensino produz assistência. 
Nesse contexto então sim os nossos alunos também têm impacto na assistência precisamos avançar 
nessa programação em tudo foi possível com todos os cuidados com todas as precauções mas avançar 
nesse planejamento. A Professora Carla agradece imensamente a fala do Professor Sandro por ele ter 
trazido essa visão do SUS porque em vários porque em vários momentos como tu disse a gente escuta 
comentários depreciativos ao fato de o sistema de saúde de Rio Grande e tamanho importância da 
inserção do nossos alunos então a tua fala explica muito bem, como ele funciona e o impacto dele e eu 
acho que é uma das principais justificativas inclusive nós temos palavras para aproveitar constar no 
documento Quanto é só queria falar que nós estamos pedindo hoje na no conselho Cláudio o 
planejamento das disciplinas uma por uma cada um suas especificidades Então hoje nós estamos 
pedindo que a gente peça solicitar as excepcionalidade para que a gente possa planejar essas disciplinas 
com as suas excepcionalidade Inclusive a partir desse planejamento fazer as solicitações necessárias, 
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como ontem foi feito pela área de Pediatria que nos solicitou que todos os seus alunos tivesse Face 
shield,  mesmo no atendimento ambulatorial que nós vamos na área de pediatria porque as nossas 
pacientes são adultos que usam máscara mas as crianças não usam Então nós vamos nos adaptar essa 
área e vamos ver um jeito de fornecer esse IPI não conhecemos para alunos que atendem pacientes 
adultos com máscara mas aparece para nós vamos atender Então a nossa solicitação essa e planejar 
disciplina por disciplina ouvir as suas diferenças e as suas demandas para que a gente possa se organizar 
para isso em nenhum momento a gente disse que é obrigatoriedade de início dia 8 de fevereiro o 
semestre é de 8 de fevereiro a 19 de maio E como uma pessoa Simone falou que aconteceu com o 
estágio não temos com planejamento pronto não podemos ir em fevereiro na primeira na segunda na 
terceira semana quando nós pudermos nós fazemos um planejamento feito inclusive com todas as 
divisões de área e IPIs.  Quanto a retomada para Rio Grande nós fizemos isso com estágio solicitamos 
que retomada do estágio, para retomar de Rio Grande nós  os que os alunos retornassem antes e 
fizeram o foi solicitado pelo comitê de contingenciamento um isolamento uma quarentena de 10 dias tá 
foi muito discutido no grupo dos alunos.  Reunião com a Gestão de ensino e pesquisa do Hospital 
Universitário para que soubessem do nosso planejamento e a retomada das atividades presencial  o  
Heitor já montou um a um curso de biossegurança para os alunos também que já tá pronto e que será 
ministrado de forma remota em janeiro  ou quando for possível.  Professor Alessandro pergunta se a 
disciplina Técnica Cirúrgica é prática realizada no Laboratório, não está dentro do Hospital Universitário, 
a Professora Carla fala todos os cursos de medicina estão fazendo essas adaptações baseando-se nas 
portarias do MEC e da Universidade permitindo que formasse alunos com 75% da carga horária do 
estágio. O Professor Claudio Fala que todas as atividades deles têm que estar em trabalhar junto com o 
município então não adianta a gente fazer sacrifícios na em relação a Faculdade, É um destaque para a 
importância de todas as ações sejam conjuntas e a organização que está sendo feito pela coordenação 
de curso e pela Direção da faculdade de medicina em relação a esse processo as escritas sobre não 
soubesse disso estava sendo feito tá e nos pés o que eu falei para vocês esse documento da retomada 
presencial da Ester disse que sim que estaria de acordo com o nosso planejamento e que nós vamos 
seguir discutindo com Jeff todas essas medidas e também o Heitor já montou um curso de segurança 
não sei se você sabe mas todos os anos no primeiro na semana da corrida os alunos passam de 
biossegurança depois quando a gente faz o estágio né a inserção no estágio para os alunos começam a 
5ª série também passam por uma tarde de acolhido do aniversário onde tem as orientações de 
segurança importou já nos informou que ele já montou um curso de biossegurança para os alunos 
também que já tá pronto e que será ministrado de forma remota em janeiro ou  quando for possível. 
Acho que tivemos um bom tempo de colocações e discussões já estamos como adiantar da hora  não 
houver nenhuma outra colocação eu vamos colocar em votação.  Vamos fazer o planejamento para o 
retorno presidencial das atividades práticas da 4ª série para o segundo semestre 2020 sim ou não.  Em 
votação 4ª Serie: 10 (dez) votos Sim, 04 (quaro) votos abstenção, Sendo aprovado o planejamento para 
o retorno das atividades presenciais da 4ª série.  Vigésimo Terceiro Assunto da Pauta: Planejamento do 
retorno presencial das atividades práticas da 3ª série para o 2º semestre de 2020; Em Votação 
Planejamento da 3ª serie:  9  (nove) votos Sim 01 (um) voto Não e 04 (Quatro) votos de abstenção. 
Sendo aprovado o planejamento para o retorno das atividades presenciais. Vigésimo Quarto Assunto da 
Pauta: Assuntos Gerais: 1) A Conselheira Márcia lembra a todos que até o dia 06 de dezembro, 
estudantes e professores podem avaliar 1º semestre de ensino não presencial. Pesquisa busca 
compreender como foi a experiência para subsidiar planejamento do próximo semestre. Para responder, 
acessar o Sistema de Consultas da FURG. 2) Inscrições abertas CONSUN e COEPEA Inscrições abertas 
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para candidaturas de representantes ao CONSUN e COEPEA, Período encerra na próxima segunda-feira, 
30.  O Professor Obirajara agradece o apoio dos conselheiros, nas discussões de alto nível sempre 
pautado no respeito. Não havendo mais nada a tratar, às doze horas e trinta e cinco minutos encerrou-se 
a Reunião Ordinária do Conselho da FAMED, a qual lavro a presente Ata. 

 
 
 

                 Prof. Dr. Obirajara Rodrigues 
Diretor da Faculdade de Medicina 
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